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Ler... escrever... algo comum no seu dia a dia. E com tanta tecnologia,
isso se torna mais fácil, mas não da maneira que gostaríamos. Há uma
grande diferença entre ler um papel físico e algo por celular. A magia
dos livros ficou pra trás, e talvez, com tanta evolução, seja difícil
recuperá-la.
Só quem lê livros entende a boa sensação que é proporcionada. Você
se auto transporta para outro mundo, onde a imaginação reina e a
liberdade se instala. Tudo é permitido e nada é errado. Lá se imagina,
se cria, se transforma. A literatura se limita em não se limitar a nada.
Sua complexidade é recompensável, e qualquer ser humano pode fazer
parte disso.
Entretanto, percebe-se que o Brasil ainda não foi capaz de adotar isso
como uma necessidade. Pesquisas feitas indicam que cada brasileiro lê
em média 2 livros por ano. E isso é lamentável. Pois só comprova o
quanto somos pobres de senso crítico e carecidos de criatividade.
Sim! A falta de leitura nos traz a ignorância. E é difícil isso ser admitido.
De que vale a leitura, se não compreender a intensidade? Ler e
escrever faz ensinar e faz aprender. Mas isso vai muito além da
escolaridade e inteligência. Quando você aprende a descrever e
entender as coisas com mais profundidade, você se torna em algo
maravilhoso. Você já não enxerga nada mais superficialmente. Você se

torna alguém que talvez só existisse na imaginação, se torna um livro.
Aqueles que todos gostariam de ler e conhecer. E é papel da escola
ajudar nisso. Se lá aprendemos tudo, por que não aprender a mudar o
mundo pelos livros? Por que não aprender a interpretar a vida e outra
maneira? Tudo começa pela literatura. E termina com o saber mais
apurado da real essência do que é viver.

